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29 mei 2020 

 
Betreft: versoepelde voorwaarden voor het onderwijs 
 
 
Beste ouder(s) 
 
 
Onze koepel Katholiek Onderwijs Vlaanderen en de overheid informeerden ons 
op woensdagavond 27 mei dat de onderwijsministers van de 3 gemeenschappen 
diezelfde dag in samenspraak met de GEES een gezamenlijk plan uitgewerkt hebben over 
de uitbreiding van de heropstart van de lessen op school. In dit plan staan regelingen 
opgenomen die gelden tot het einde van dit schooljaar - onder voorbehoud van een 
heropflakkering van de epidemie. 
 
Met het team hebben we bekeken wat dit plan nu precies inhoudt, en welke gevolgen dit 
heeft voor het draaiboek dat we met onze school reeds opstelden voor de komende 
weken.  
 
Hierbij een overzicht van de planning voor de maand juni: 
 
Kleuterafdeling: 
 
Vanaf dinsdag 2 juni kunnen alle kleuters in onze school voltijds herstarten tot het 
einde van het schooljaar (ook op woensdag). Kinderen die niet in de voorschoolse 
opvang zitten, komen tussen 8u.30 en 8u.45 naar school. Zij komen op school binnen langs 
het hek op de parking, gaan rechtstreeks naar de klas en worden daar opgevangen door de 
juf.  De fietsen worden op de parking gezet. De klasdag start om 8.45 uur.  
Afhalen van de kleuters is voorzien om 15u. aan de poort van de parking. 
Alle kleuters van de tweede en de derde kleuterklas blijven eten op school. Enkel voor de 
kleuters van de peuterklas en de eerste kleuterklas is er mogelijkheid om een halve dag 
naar school te komen en hen ’s middags af te halen om 11u.45 
Er zijn geen warme maaltijden of soep voorzien op school. De kinderen brengen hun 
boterhammen en waterfles mee.    
Hun klasgroep wordt voor hen de ‘contactbubbel’, ook al telt die meer dan 20 kleuters. 
Deze bubbel wordt behouden tot het einde van het schooljaar.  
 
Lagere afdeling: 
 

Week van dinsdag 2 juni tot vrijdag 5 juni: 
 
De leerlingen van het eerste, het tweede en het zesde leerjaar blijven naar school 
komen in het systeem van de voorbije weken. Op woensdag is er geen les voorzien, 
enkel opvang. 
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Voor de leerlingen van het derde, vierde en vijfde leerjaar zijn er in deze week nog 
geen lesdagen voorzien. De juffen voorzien wel pre-teaching zoals de voorbij weken. 
 
De dagen dat de leerlingen geen les hebben, is er noodopvang voorzien op school. 
Mogen we hierbij nogmaals uitdrukkelijk vragen dat de leerlingen zoveel als mogelijk 
op de lesvrije dagen thuis opgevangen worden. 
 
Vanaf maandag 8 juni: 
 
Alle leerlingen kunnen voltijds naar school komen (ook op woensdag). 
De volledige klasgroep wordt vanaf dat moment hun contactbubbel, zonder maximum 
aantal leerlingen, en dit tot het einde van het schooljaar. 
 
Wij verwachten dat alle leerlingen van de lagere afdeling op school aanwezig zijn. 
 

 
Eerste tot het vierde leerjaar 
 

 
Vijfde en zesde leerjaar 

 
Kinderen die niet in de voorschoolse 
opvang zitten, komen tussen 8u.30 en 
8u.45 naar school. 
 
De klasdag start om 8u.45. 
 
Wij verwachten dat alle leerlingen van de 
lagere afdeling op school blijven eten. 
Er zijn geen warme maaltijden of soep. Alle  
leerlingen brengen hun boterhammen en 
waterfles mee.   
 
 
Einduur: 15u. 

 
Kinderen die niet in de voorschoolse opvang 
zitten, komen tussen 8u.15 en 8u.30 naar 
school. 
 
De klasdag start om 8u.30. 
 
Wij verwachten dat alle leerlingen van de 
lagere afdeling op school blijven eten. 
Er zijn geen warme maaltijden of soep. Alle  
leerlingen brengen hun boterhammen en 
waterfles mee.   
 
 
Einduur: 14u.45 
 

 
 

 
Belangrijke mededeling voor ALLE ouders 
 
De voorschoolse opvang is elke dag voorzien vanaf 7u. 
Naschoolse opvang is mogelijk tot 18u.15 
 
Voor de maand juni moeten de aanwezigheden in de voor- en naschoolse opvang 
niet meer op voorhand doorgegeven worden. 
 
Alvast bedankt om aan het hek en de poort de social distancing te bewaren. 
 
   
Meer informatie?     
• Wil je graag meer weten over de heropstart van scholen?  

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/heropstart-lessen-op-school-informatie-voor-ouders 
              Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be 

 

mailto:directie.heikant@kaozele.be
http://www.basisschool-heikant.be/
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/heropstart-lessen-op-school-informatie-voor-ouders
http://www.info-coronavirus.be/

